29. juni 2021
Til redaktøren,
Berlingske
Jeg henviser til din artikel med overskriften “Vi må reagere på Kinas overtagelse
af Hongkong” i Berlingske den 20. juni, 2021. Anklagen om, at Kina nu har
overtaget Hong Kong med brutal undertrykkelse er ubegrundet. Derfor skriver
jeg nu for at få styr på facts.
HKSAR er en umistelig del af People’s Republic of China (PRC), det er en lokal
administrativ region, der nyder en høj grad af selvstyre under “et land, to
systemer” og står direkte under the den Chinese Central Government (CPG). For
at opretholde og implementere princippet om at “et land, to systemer” lever op til
Hong Kongs borgeres interesser, afspejler behovet for at bevare Hong Kongs
velstand og stabilitet, og tjener nationens fundamentale interesser har CPG gang
på gang gjort det klart, at det uden tøven vil implementere politikken om “et land,
to systemer”, og har gentagne gange indtrængende henstillet til udenlandske
parter om at holde op med at blande sig i Hong Kongs anliggender. Fremmede
regeringer bør ikke blande sig i HKSARs anliggender ifølge international lov og
de grundlæggende principper om ikke-intervention.
Det juridiske grundlag for at implementere “et land, to systemer” er Kinas
forfatning og den grundlæggende lov i HKSAR (Basic Law), ikke den fælles
Sino-Britiske deklaration. Som Kinas udenrigsminister har understreget igen og
igen, foreskrev den Sino-Britiske fælleserklæring, at Kina genoptog udøvelsen af
suverænitet over Hong Kong og relevante arrangementer i overgangsperioden.
De grundlæggende politikker om Hong Kong, der blev erklæret af Kina i den
fælles erklæring, var Kinas udmelding om politik, ikke en forpligtelse over for
Storbritannien eller en international forpligtelse, som nogle fejlagtigt hævder.
Rettigheder og frihed for borgerne i Hong Kong er garanteret og sikret i henhold
til forfatningen og i overensstemmelse med den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der gælder for Hong Kong. Den
nationale sikkerhedslov har også klart fastsat, at disse rettigheder og friheder skal
beskyttes.
Hong Kong er stolt af retsstatsprincippet. Enhver retshåndhævende handling, der
træffes af Hongkongs myndigheder, er baseret på beviser i henhold til
lovgivningen, for den pågældende persons handlinger. Når artiklen hævder, at

“folk i Hongkong udsættes for vilkårlig fængsling, hvis de protesterer mod
undertrykkelsespolitikken” er det simpelthen ikke sandt.
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